AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS

VENDIM
Nr. 524, Datë 14.06.2018
“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit në
shoqërinë SANITARY CLEANING SHPK”

Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:
Znj.
Z.
Znj.
Znj.
Z.

Juliana LATIFI
Eduard YPI
Leida MATJA
Adriana BERBERI
Helidon BUSHATI

Kryetar
Zv/Kryetar
Anëtar
Anëtar
Anëtar

Në mbledhjen e tij të datës 14.06.2018, shqyrtoi çështjen me:

Objekti:

Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet ndryshimit të
kontrollit në shoqërinë SANITARY CLEANING SHPK .

Baza Ligjore:

Nenet 2, 10-12, neni 24, germa d, dhe nenet 53-64 të Ligjit Nr.
9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i
ndryshuar. Rregullorja “Për zbatimin e procedurave të përqendrimit
të ndërmarrjeve”, Udhëzimi “Për formën e njoftimit të
përqendrimit” dhe formulari i njoftimit të përqendrimit”.

Komisioni i Konkurrencës, pas shqyrtimit të relacionit të Sekretarit të Përgjithshëm
si dhe raportit të Drejtorisë së Analizës dhe Metodologjisë, mbi njoftimin e
përqendrimit mbi ndryshimin e kontrollit në shoqërinë SANITARY CLEANING
SHPK;

VËREN SE :
1. Transaksioni dhe përqendrimi
Pranë Autoritetit të Konkurrencës është depozituar shkresa me Nr. 357 Prot., datë
31.05.2018 “Njoftim mbi Përqendrimin” ku jemi njoftuar në lidhje me Kontratën për
shitjen dhe blerjen e kuotave prej XXXXX të shoqërisë Sanitary Cleaning SHPK nga
Servizi Italia S.p.A.

Blerësi: SERVIZI ITALIA S.p.A, shoqëri aksionare, e themeluar sipas legjislacionit
Italian, me seli në Via “San Pietro”, nr.59 B, Cap 43019, frazione Castellina, Soragna,
Itali, regjistruar në Itali në regjistrin e Shoqërive Tregtare të Parmës me numër regjistrimi
dhe identifikimi taksash 08531760158;
Shitësi:

Z.Fatos Deliu, shtetas shqiptar;

Ndërmarrja Target: SANITARY CLEANING SHPK, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar,
shoqëri shqiptare, themeluar më 16.12.2014 dhe regjistruar në QKB më 29.12.2014, me
seli në Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga “Sabaudin Gabrani”, në ambientet e Spitalit
Amerikan, Tiranë, Shqipëri, me numër regjistrimi NIPT L42429004B, kapitali i shoqërisë
është XXXXX Euro.
Objekti i aktivitetit të kësaj shoqërie janë: shërbimet sanitare dhe të pastrimit të
ambienteve të brendshme dhe të jashtme për objekte, biznese, pajisje etj; tregtim me
shumicë dhe pakicë, import, eksport të materialeve sanitare dhe detergjenteve si dhe çdo
aktivitet tjetër i lejuar me ligj; çdo veprimtari tjetër industriale, tregtare, financiare dhe që
do ët konsiderohet nga ortaku e nevojshme dhe e përshtatshme për realizimin e objektit
të shoqërisë; etj.
Marrëveshja e Shitjes dhe e Blerjes së Kuotave midis Z.Fatos Deliu në cilësinë e shitësit
dhe shoqërisë Servizi Italia S.p.A në cilësinë e blerësit është nënshkruar më datë 15 maj
2018. Shitësi i shet blerësit XXX % të kuotave të shoqërisë Sanitary Cleaning SHPK, në
të cilin deri në datë 15 maj ai ishte aksionar i vetëm.
2. Vlerësimi i përqendrimit
Transaksioni plotëson kriteret e përcaktuara në nenet 10 dhe 12 të Ligjit Nr. 9121, datë
28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar duke përberë objekt shqyrtimi
dhe vlerësimi nga Autoriteti i Konkurrencës.
Referuar nenit 3, pika 7, të Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e
Konkurrencës”, i ndryshuar, si edhe Udhëzimit Nr.76, datë 07.04.2008 “Për përcaktimin
e tregut përkatës”, përcaktimi “treg përkatës” përfshin dy komponentë:
I).tregu përkatës i produktit, dhe
II).
tregu përkatës gjeografik.




Tregu përkatës i produktit: Referuar Udhëzuesit “Për përcaktimin e tregut përkatës”,
si dhe mbështetur në veprimtarinë e palëve, treg përkatës do të konsiderohet tregu i
shërbimeve të lavanterisë dhe pastrimit kimik dhe shërbimeve të DDD (Dezinsektim,
Dezinfektim dhe Deratizim).
Tregu përkatës gjeografik: Për analizimin e këtij rasti treg përkatës gjeografik do të
konsiderohet territori i Republikës së Shqipërisë.

Pjesa e tregut të Sanitary Cleaning SHPK në tregun e lavanterisë, pastrimit kimik dhe
shërbimeve të DDD (Dezinsektim, Dezinfektim dhe Deratizim) nuk do të pësojë asnjë
ndryshim, pas transaksionit ajo do të vazhdojë të mbetet në kuotën e XX %.
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Blerësi kryen aktivitet në fushën e sterilizimit kirurgjikal ndërsa Target kryen aktivitet në
fushën e lavanderisë.
Ky transaksion do të ketë efekte pozitive mbi konkurrencën në treg pasi integrimi i
veprimtarive ekonomike ose produkteve plotësuese brenda një shoqërie të vetme mund
të sjellë efiçensa të ndjeshme ekonomike dhe të ketë efekte pro konkurruese në treg.
Si konkluzion ky përqendrim nuk shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg ose
në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese.

PËR KËTO ARSYE:
Komisioni i Konkurrencës, në bazë të nenit 24, shkronja d dhe nenit 56 pika 1 të Ligjit
Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar,
VENDOSI:
1. Të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit në
shoqërinë SANITARY CLEANING SHPK.
2. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për njoftimin e palëve dhe dërgimin e
vendimit pasi të bëhen pagesat që parashikon rregullorja “Për caktimin e
shpenzimeve për ndjekjen e procedurave pranë Autoritetit të Konkurrencës”.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
KOMISIONI I KONKURRENCËS
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